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blema de Itabuna e da região, como ana-
lisa a sua indicação do secretário Geral-
do Magela?

A.C. -  O grande problema está no fato de 
que Itabuna perdeu a gestão plena da saúde 
e está pagando caro por isso.  O nosso primei-
ro passo será a recuperação da gestão plena 
e hoje, há uma boa perspectiva para a sua re-
tomada. Deveremos ter alguma decisão num 
prazo de 90 dias. É um recurso que deveria 
ser aplicado aqui e está indo para o governo 
do estado, quando Itabuna presta serviços a 
pacientes de mais de 100 municípios e traba-
lha com recursos escassos. Também o Hospi-
tal de Base Luís Eduardo Magalhães precisa 
de mais recursos e de uma reestruturação. O 
objetivo é reverter esse quadro e lutar para 
que o estado devolva a gestão para Itabuna. 
Indicamos o professor Geraldo Magela para 
a Secretaria da Saúde em função do trabalho 
que ele realizou em Teixeira de Freitas, onde 
conseguiu excelentes resultados. Em Itabu-
na, ele vem realizando um levantamento da 
situação e está elaborando um relatório a ser 
encaminhado à Sesab e para outras entida-
des, além do trabalho de devolver a credibi-
lidade à gestão dos recursos. Além do mais, 
Itabuna pela sua importância e pelo seu por-
te,  precisa de mais recursos inclusive para o 
Hospital de Base, para melhoria da rede de 
serviços já existente  e para a sua ampliação, 
com a criação de novas unidades do PSF. Te-
mos também de fortalecer a Santa Casa de 
Misericórdia e isso não se faz naturalmente 
sem recursos, o que terá de ser negociado com 
o governador Jaques Wagner e a Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesab).

JA – A segurança da Bahia é consi-
derada uma das piores do Brasil e Ita-

buna convive com uma epidemia de 
violência com o registro de cerca de 30 
crimes. O que fazer para reverter essa 
situação?

A.C. – A questão da segurança está liga-
da a investimentos, o que passa pelo fortale-
cimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, 
bem como pelo reequipamento das unidades 
operacionais, pelo pagamento de melhores 
salários e condições de trabalho. Tudo passa 
pelo aumento dos recursos orçamentários e, 
por isso, pretendemos atuar discutindo o di-
recionamento e a aplicação dos recursos para 
o setor de segurança. Vou solicitar uma au-
diência ao governador e ao secretário de se-
gurança para aprofundar a discussão desta 
questão, até porque a população já não tem 
a quem recorrer. Temos de combater a crimi-
nalidade e atuar no sentido de tirar os jovens 
das drogas, através do estimulo ao esporte e à 
inclusão social.

O PSDB é um partido de oposição. 
Como ele vai se posicionar na Bahia em 
relação ao governo estadual?

A.C. -  Naturalmente o nosso partido faz 
oposição ao governo no plano federal. Na 
Bahia, vamos fazer uma oposição responsável 
e sem radicalismo, afinal o PSDB é um parti-
do de apontar propostas, soluções e caminhos. 
Vamos acompanhar os projetos do governo e 
aprovar justamente aqueles que sejam do in-
teresse da população e que forem bons para 
a Bahia e Itabuna. Vou manter uma postura 
vigilante, mas disposto sempre a votar em fa-
vor das questões de interesse coletivo, numa 
postura de coerência em defesa da Bahia...

E no âmbito local, como é que fica?
A.C. – nacionalmente o PSDB vem tendo 

um alinhamento muito grande com o DEM. 
Aqui em Itabuna, isso ocorreu de forma natu-
ral, pois caminhamos juntos na Bahia duran-
te a sucessão estadual. Em Itabuna, estamos 
dispostos a colaborar com a administração 
municipal a encontrar novos caminhos, discu-
tindo e apoiando projetos na área da saúde, da 
geração de oportunidades de empregos e tudo 
o mais. Também vamos ajudar na sustentação 
e na manutenção da governabilidade. Vamos 
encaminhar uma proposta ao diretório muni-
cipal para que os dois partidos caminhem lado 
a lado, fortalecendo-se mutuamente nas elei-
ções municipais de 2012. A tendência sinaliza 
para uma composição entre os dois partidos 
na sucessão municipal através de uma alian-
ça, afinal participamos da administração mu-
nicipal e pode até participar na composição da 
chapa majoritária.   

Entrevista concedida
ao jornal Agora, de 12 a 14

de fevereiro de 2011

Fortalecer o diretório municipal do 
PSDB é o principal objetivo do deputa-
do estadual Augusto Castro, que, em 

entrevista ao Agora falou que o jornalista 
José Adervan será mantido na presidência 
do diretório municipal, para onde pretende 
indicar algumas pessoas do seu grupo polí-
tico, visando azeitar a máquina partidária 
para o processo sucessório em 2012, quando 
o partido deverá marchar ao lado do DEM.

Anunciou, ainda, que o partido pode-
rá ganhar com ingresso nos seus quadros 
da vereadora Rosi Castro, que deve dei-
xar o PR para se filiar ao PSDB. Na área 
parlamentar, ele pretende defender a 
criação da região metropolitana de Ilhéus 
e de Itabuna, bem como cobrar ações do 
governo com relação ao combate à violên-
cia e mesmo à devolução da gestão plena 
da saúde para Itabuna.

Como membro do diretório estadual do par-
tido em interessa contribuir para o fortaleci-
mento do diretório municipal. A presidência 
do diretório continua com o jornalista José 
Adervan, mas vou indicar uma integrante do 
nosso grupo político,  a advogada Andrea Ri-
beiro Simas para a primeira vice-presidência, 
visando atrair mulheres e jovens para o parti-
do.  Ao mesmo tempo, pretendemos dinamizar 
as atividades partidárias com a realização de 
seminários e projetos que vão dar uma nova 
cara ao PSDB trazendo a professora Maria do 
Carmo, a advogada Veronice e a professora 
Selma, uma mulher com credibilidade e um 
histórico de militância. Há ainda a possibili-
dade de atrairmos a vereadora Rose Castro, 
que foi liberada do PR e será convidada a inte-
grar PSDB, fortalecendo-o com a participação 
feminina.

Como deputado estadual, qual seria o 
seu posicionamento em relação à criação 
da região metropolitana que integraria 
as duas maiores cidades da região, no 
caso o eixo Ilhéus-Itabuna?

A.C. -  A partir do dia 15, com a abertura 
dos trabalhos legislativos, eu pretendo iniciar 
uma série de ações em defesa da região, que 
precisa de instrumentos para a retomada do 
seu desenvolvimento. Essa é uma região vi-
ável, mas que ainda depende da lavoura do 
cacau e tem um amplo potencial a partir de 
projetos como o do Porto Sul e mesmo do Com-
plexo Intermodal que vai interligar o oeste ao 
leste da Bahia, beneficiando, de forma indire-
ta, Itabuna. Vamos também retomar o projeto 
da região metropolitana, atraindo uma maior 
presença do Estado da nossa região. 

E com relação à saúde, que é um pro-

Como o PSDB se prepara e encara a 
convenção programada para março  com 
vistas à sucessão municipal de 2012?

Augusto Castro – Há uma predisposição 
natural de mudanças que precisam acontecer 
no partido, não do ponto de vista ético, mas de 
uma forma  alinhada com o próprio diretório 
estadual. Com isso, é natural que o partido re-
ceba novos filiados e amplie seus quadros em 
Itabuna. Eu, como deputado eleito na Bahia e 
com uma expressiva votação na cidade, estarei 
indicando pessoas ligadas a mim para a execu-
tiva municipal. As divergências são normais, 
mas acredito que o processo deve ocorrer de 
forma tranquila, mas existe uma unidade no 
PSDB que pensa muito maior do que o que se 
diz aí fora. Eu, como representante do partido 
na Assembléia, trabalho pela unidade, pelo 
consenso e já existem alguns nomes novos que 
vão compor a executiva municipal do PSDB, 
até porque são pessoas que querem somar, 
crescer com o partido, dentro do seu progra-
ma e da sua estrutura, trabalhando pelo bem-
estar da população e ao mesmo tempo colabo-
rando com Itabuna no sentido de promover o 
seu desenvolvimento. Quanto às divisões elas 
são naturais e acontecem em qualquer parti-
do. Encaro as mudanças de forma natural, até 
porque faz parte da própria atividade política. 
Acredito que o PSDB aqui está mais unido do 
que nunca e vai se fortalecer com o aumento 
do número de filiados.

Nestes termos, como deverá ser defi-
nida a estrutura da composição da chapa 
a ser eleita em 20 de março?

A.C. – O assunto já foi discutido numa 
reunião da executiva do partido, onde fize-
mos a indicação de alguns nomes que irão 
compor a executiva partidária, mas dentro 
de um consenso que vai fortalecer o PSDB. 
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É comum ouvir-se a pergun-
ta: Já se descobriu o remédio para 
o câncer? Interpretando-se o tra-
tamento daquela doença como se 
fosse o de uma bronquite ou de 
uma pneumonia. O câncer, sen-
do uma enfermidade complexa, 
exige um tratamento complexo.

Todos os nossos órgãos são 
formados por células especiali-
zadas que se agrupam, forman-
do os tecidos. Assim, a célula 
dos rins é diferente da célula do 
fígado. Cada célula desempenha 
funções inerentes ao órgão ao 
qual pertence. Entretanto, certo 
dia, aparece no fígado de uma 
pessoa uma célula diferente e 
que se multiplica sem parar. Isso 
vai levar ao mal funcionamento 
do órgão e, em conseqüência, sua 
morte. Além  disso, o tecido can-
ceroso tem  a capacidade de se 
disseminar, indo se instalar e se 
multiplicar em outras partes do 
corpo. Quando o tumor é benigno 
é circunscrito; se há dissemina-
ção,  é maligno.

As causas do câncer são vá-
rias: a incidência dos raios ultra-
violetas, daí a recomendação de 
não tomar banho de sol no perío-
do entre as 10h e às 16h: as anili-
nas: os traumatismos, o fumo, as 
radiações etc.

O tratamento são, principal-
mente, a cirurgia, a radioterapia 
e a quimioterapia. Quando a do-
ença está localizada, ainda não 
ocorreu a disseminação, a metás-

tase, diz-se que o câncer está “in 
situ”. Nesta fase a cura é total. O 
objetivo da quimioterapia seria 
eliminar a última célula cancero-
sa, pois basta a presença de uma 
célula para desencadear o retor-
no da enfermidade.

Os oncologistas – médicos es-
pecializados no tratamento das 
doenças malignas – ao iniciar o 
tratamento verificam o grau de 
estágio. Assim, um doente em 
estágio três estaria com a doença 
mais avançada do que em estágio 
dois. O estadiamento é importan-
te para estabelecer a conduta no 
tratamento e este segue um pro-
tocolo. Um doente, por exemplo, 
com câncer de rim seria tratado 
da mesma maneira em qualquer 
parte do mundo.

Certos cânceres incuráveis 
há trinta anos, hoje são perfeita-
mente curáveis se ainda eles es-
tiverem num estágio não muito 
avançado. Em certas leucemias 
faz-se o transplante de medula, 
outra técnica de tratamento em 
que o receptor recebe a medula 
do doador, observando-se a com-
patibilidade.

Na mulher, a maior inci-
dência relaciona-se ao câncer de 
mama e no homem ao de prósta-
ta. Nas últimas décadas, com o 
surgimento de mulheres fuman-
tes, ocâncer de pulmão tem apa-
recido muito entre elas.

*Médico em Itabuna – Bahia.
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Câncer
Por Jairo Santiago Novaes*

Ainda adolescentes, nosso pai 
falava muito desses parentes, mas 
falava bem, a tal tia Lúcia, irmã da 
mulher do seu irmão, ou seja, sua 
cunhada também, eles eram da cida-
de Maravilhosa, fomos buscar a tal 
Tia Lúcia na rodoviária, nosso pai, 
parou pediu: Se comportem crianças. 
Respondemos sim e prometemos, 
nossa mãe esperava com .... e comidas 
deliciosas, para a nossa surpresa.

Quando desceu do ônibus uma 
senhora de aparência horrorosa com 
seus 70 anos, chapada, nossa mãe 
percebeu logo que a velha estava 
puxando fogo, se acha que tinha uns 
38 anos, seu biquíni, ai, ai, suas ves-

tes pareciam de adolescentes, toda 
tirada, a que não sabemos, nosso 
pai disse vamos embora. Ela gritou 
e chamou atenção, quando olhamos 
para trás, nossa! A família toda, as 
sobrinhas de nosso pai eram duas 
entre 57 e 58 anos, pensamos que 
eram adolescentes iguais a nós, fi-
guras feias, estranhas mesmo. Para 
nós, mas na terra deles e daí para 
lá o marido era um português, de 
57 anos com 2 filhos homens. Uma 
família sem definição só o sangue 
de Obana, a outra prima parecia à 
matriarca da família Adani, bebia 
só cerveja, era água e seu remédio 
a mais de anos, era simpatizante 

do mesmo sexo, não conseguiu uma 
isca. Nossa avó dizia, ela é porca e 
sebosa, e simpatizante do mesmo 
sexo, não consegue uma isca, partiu 
para nós. Diante daqueles parentes 
éramos Santos.

Ninguém merece esses paren-
tes, pagamos nossos pecados e ainda 
temos saldo para pecar à vontade, 
povo louco de atitudes e aparências 
estranhas, um modelo de família, 
onde se traiam, brigavam, viviam 
sei lá como, eles nem aí, só eles, em 
pleno carnaval eles não conheciam 
o trio elétrico. Lá vem o trio às 18h, 
enlouqueceram a Escola de Samba 
perdeu longe, só apareceram no dia 

seguinte na frente de outro trio, os 
primos então e o marido de gordo, 
bêbado, diabético e emocionado, en-
fartou, há leva pro hospital e a fes-
ta continuou, tipo nada aconteceu, 
lembra a tia Lúcia caiu neste trio só 
apareceu na madrugada, escotada 
por 2 policiais, queria agarrar um 
deles, ele pensou que devia bebida 
a avó. Coitados, a avó cobra criada, 
dormindo nosso pai nos acorda e 
disse filhos a sua tia perdeu a den-
tadura, a velha chapada, na maior 
confusão, que raiva, fomos procurar, 
achamos na porta da Igreja, Deus 
teve pena de nós, nossa alegria foi 
quando chegou e ligou avisando que 

foi tudo bem, saiu dizendo e confir-
mou, voltamos nas próximas férias.

A família, traumatizada se con-
verteu ao evangelho, viviam dia e 
noite agradecendo a Deus por os 
tais parentes não aparecerem na-
quelas férias. Outra surpresa, se 
converteram também ao evangelho 
e vieram, ao chegas se desviaram. 
O que fazer parente é para sempre! 
Procuramos viver em comunhão, 
como diz a palavra: – Amar a Deus 
acima de todas as coisas e ao nosso 
semelhante como a nós mesmos.

*Cronista. Ilhéus – Bahia.
E-mail: liuhygino@gmail.com 

Vamos Meditar
A chegada da Tia Lúcia

Diversas comunidades de 
Ilhéus começaram a receber, nesta 
quarta-feira, 9, informações sobre 
os cursos e critérios para participar 
do programa de capacitação pro-
fissional Mina de Talentos. Após o 
lançamento no dia 8, a iniciativa 
passa a ser divulgada junto ao pú-
blico que será beneficiado direta-
mente por ela.

As palestras acontecem em 
Ilhéus e cidades vizinhas até o dia 
18 de fevereiro. A primeira delas 
ocorreu na quarta-feira, dia 9, no 
Centro de Convenções de Ilhéus, 
reunindo moradores de 13 comu-
nidades, além de trabalhadores da 
construção civil. Outra apresenta-
ção foi realizada na quinta-feira, 
para comunidades da zona norte 
de Ilhéus e há ainda uma terceira 
exposição programada para esta 
sexta, 11, para moradores da região 
onde está situado o distrito de San-
to Antônio.

Segundo o gerente do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), Jurandir Hendler, o 
Mina de Talentos já pode ser consi-
derado como o maior programa de 
qualificação profissional realizado 
na Bahia neste início de década. 
Além disso, figura entre os cinco 

maiores do Brasil.
O propósito da Bahia Minera-

ção demonstra visão social, já que 
a empresa inicia um programa 
de qualificação profissional antes 
mesmo da implantação de seu em-
preendimento. Com isso, o desejo 
é viabilizar a contratação de pelo 
menos 60% de sua mão-de-obra na 
própria região na qual a minerado-
ra vai atuar.

“O Brasil vive uma fase de cres-
cimento, mas há uma grande ca-
rência de mão-de-obra qualificada 
e às vezes surgem vagas, mas elas 
não são ocupadas devido à falta de 
trabalhadores habilitados”, obser-
va o gerente de RH, Administração 
e SSO da Bahia Mineração, Mauro 
Barbosa. Ele afirma que o Mina de 
Talentos surge exatamente para 
garantir condições de contratar 
pessoas das próprias regiões de in-
fluência do Projeto Pedra de Ferro.

De acordo com o gerente, as 
pessoas qualificadas no programa 
Mina de Talento estarão totalmen-
te aptas a conquistar seu espaço no 
mercado de trabalho. Barbosa enfa-
tiza que “as chances do profissional 
qualificado garantir uma colocação 
são de quase 100%”.

O programa de capacitação não 

se resume aos ensinamentos rela-
cionados especificamente à função 
que será exercida pelo profissional, 
pois abrangem também noções de 
cidadania, relacionamento inter-
pessoal, trabalho em equipe, sensi-
bilização socioambiental e seguran-
ça do trabalho.

Na próxima semana, as pa-
lestras do Mina de Talentos serão 
realizadas no Banco da Vitória, 
Salobrinho, Lagoa Encantada, 
Uruçuca, Itabuna, Rio do Enge-
nho e Olivença, reunindo também 
as comunidades vizinhas a cada 
uma dessas localidades. Os dias e 
horários das palestras estão sendo 
divulgados pelas rádios locais e po-
dem ser consultados no site www.
bamin.com.br/minadetalentos.

InSCrIçõES
Período: 15 a 24 
de março de 2011
Horário: De segunda à 
sexta-feira, das 8 às 12h
Local: ILHÉUS
Colégio Estadual de Ilhéus
Av. Antônio Carlos Magalhães – 
755, Malhado - CEP: 45.651-620

Site do programa de capacitação: 
www.bamin.com.br/minadetalentos 

BAMIN

Mina de Talentos é o maior programa
de qualificação profissional da Bahia

Mauro Barbosa fala sobre a importância da qualificação Palestra atraiu centena de pessoas ao Centro de Convenções
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Em Ilhéus, segunda parada 
dupla de navios acontecerá 

na próxima semana

Na próxima quinta-feira (17), a econo-
mia do município será beneficiada com a se-
gunda parada dupla de navios desta tempo-
rada no Porto Internacional de Ilhéus. Pela 
manhã, trazendo cerca de quatro mil cru-
zeiristas, mais uma vez, estarão aportando 
na cidade os luxuosos transatlânticos Aida-
cara e MSC Musica. As outras paradas du-
plas, iniciadas no último dia 31, com os na-
vios Grand Mistral e MSC Orchestra, estão 
programadas para 23 de fevereiro (Vision of 
the Seas e Costa Serena) e para o dia 2 de 
março (Costa Serena e Grand Mistral).

Além da parada dupla, a próxima se-
mana também contará com uma nova visita 
do transatlântico MSC Orchestra, prevista 
para segunda-feira (14). Com capacidade 
para três mil hóspedes, o navio é um dos 
mais confortáveis da atual temporada. En-
tre as inúmeras possibilidades disponibili-
zadas para os cruzeiristas, o transatlântico 
oferece tênis, minigolf, piscinas, jacuzzis, 
área para crianças e adolescentes, disco-
teca, vídeo game, jogging, saunas, banhos 
turcos, talassoterapia, aromaterapia, cro-
moterapia, academia de ginástica, salão 
de beleza, solarium, photo shop, teatro, ci-
nema, cassino, biblioteca, galeria  de arte, 
sushi bar, internet, cigar room, boutiques, 
shopping e centro médico.

Como resultado da temporada de tran-

satlânticos, do calendário anual de festas 
populares e do imenso conjunto local de 
atrativos naturais, a cidade de Ilhéus con-
tinua recebendo centenas de turistas. O 
aumento da população flutuante do muni-
cípio favorece o aquecimento da economia 
ilheense, através do movimento registra-
do nos bares, lojas e cabanas de praia da 
cidade.

Com 42 paradas programadas, a atu-
al temporada de navios vai até o dia 14 de 
abril, com a última visita do Aidacara. No 
ano passado, mais de 100 mil turistas de-
sembarcaram em Ilhéus através do Porto 
Internacional. Oriundos de várias partes do 
país, os cruzeiristas que descem dos navios 
para conhecer ou para visitar novamente a 
cidade gastam, em média, US$ 50.00. Os 
destinos preferidos são as praias, o centro 
histórico e as fazendas de cacau. 

Próximas paradas - As próximas pa-
radas de navios no Porto de Ilhéus são as 
seguintes: MSC Orchestra (14.02), Grand 
Mistral (12.02), Aidacara (17.02), MSC Mu-
sica (17.02), MSC Orchestra (21.02), Vision 
Of The Seas (23.02), Costa Serena (23.02), 
Costa Serena (02.03), Grand Mistral (02.03), 
MSC Musica (03.03), MSC Musica (07.03), 
Costa Serena (09.03), Costa Serena (19.03), 
Costa Fortuna (21.03), MSC Orchestra 
(28.03) e, finalmente, Aidacara (14.04).

EXECUTIVO

Mais de 1 milhão de eleitores podem ter título cancelado
Mais de um milhão de eleitores que 

não votaram e não justificaram a au-
sência nas três últimas eleições podem 
ter o título cancelado em todo o Brasil. 
Levantamento da Justiça Eleitoral re-
vela que 1.472.174 eleitores brasileiros 
estão nesta condição. Para regularizar 
a situação, os eleitores têm até o dia 14 
de abril para comparecer ao cartório 
eleitoral mais próximo. Já está dispo-

nível na página do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) na internet (www.tse.
jus.br), na opção “Serviços ao eleitor”, 
uma consulta que permite verificar se 
o seu documento está sujeito a cance-
lamento. Se um eleitor deixou de votar 
no primeiro e no segundo turno de uma 
mesma eleição, já serão contadas duas 
eleições para efeito de cancelamento. 
(Radar Político/ Estadão)

(Ilhéus – Bahia) – 
“Precisamos virar a pá-
gina da renegociação das 
dívidas do cacau, pensar 
agora em diversificação 
da produção e agroindus-
trialização, promovendo o 
desenvolvimento e geran-
do renda e riquezas para 
a região Sul do Estado”, 
declarou o secretário esta-
dual da Agricultura, enge-
nheiro agrônomo Eduardo 
Salles, durante reunião da 
Câmara Setorial do Cacau, 
nesta quinta-feira, 10, na Ceplac, em Ilhéus. 
Durante o encontro, foi constituído um muti-
rão – com a participação de todos os represen-
tantes da cadeia produtiva do cacau – para 
operacionalizar a renegociação das dívidas do 
maior número de cacauicultores baianos pos-
sível. Também foi eleito, como novo secretário 
executivo da Câmara Setorial do Cacau, Isi-
doro Gesteira, presidente do Sindicato Rural 
de Ilhéus.

Composto pela Secretaria da Agricultu-
ra, Fetag, Fetraf, Faeb, Ceplac, Polo Sindical, 
MAPA, outras secretarias e agentes financei-
ros (Desenbahia, Banco do Nordeste, Banco 
do Brasil), o mutirão é uma espécie de força 
tarefa que vai estar mobilizada até 30 de maio 
deste ano, o prazo dado – e não prorrogável – 
para os cacauicultores assinarem o termo de 
adesão da renegociação das dívidas.

Conforme Salles, é preciso que os cacaui-
cultores estejam livres das dívidas para a re-
gião Sul começar a pensar em agroindustria-
lização e diversificação da produção. “Embora 
a Bahia seja um estado com grande diversi-
dade produtiva, passou muitos anos sem pro-
mover a agroindustrialização. Nessa região, 
outras culturas, como a do dendê e a fruticul-
tura, têm grande potencial produtivo”. 

Na opinião de Jay Wallace a adesão à re-
negociação das dívidas vai ser massiva, pois 
as condições são favoráveis. “Os cacauiculto-
res têm oportunidade agora de sanar as dívi-
das e, definitivamente, melhorar a sua condi-
ção financeira. Para isso, contam com nosso 
apoio e do Governo do Estado”, declarou.    

Para o secretário, é preciso agregar valor 
aos produtos, o que vai permitir o desenvol-
vimento da região. Ele lembra que, recente-
mente, através de um esforço da Secretaria 
da Agricultura, foi efetivado um pedido para 
a China de produtos da primeira fábrica de 
chocolate da agricultura familiar, em Ibica-
raí. “Nossos produtos têm tudo para alcançar 
outros mercados, temos um caminho muito 
grande a ser trilhado”, considerou.  

Outra vitória apontada pelo secretário é a 
participação da Bahia no Salon Du Chocolat, 
já realizado em Nova York, Tóquio, Pequim, 
Moscou e Xangai. O Salão acontece em julho 
do próximo ano, nas cidades de Salvador e 
Ilhéus, e vai colocar a Bahia no circuito in-
ternacional do chocolate. Além disso, terá um 
diferencial aos demais eventos realizados em 
outros países, pois vai promover um fórum fe-
chado, reunindo os maiores chocolateiros do 
mundo, além de visitas a fazendas de cacau. 

De acordo com Henrique Almeida, presi-
dente da Associação de Produtores de Cacau, 
a Bahia atualmente possui condições de pro-
duzir cacau fino, em quantidade e qualida-
de. Ele salientou também a importância de 
a Bahia se tornar o primeiro Estado do país 
a ter o cacau com indicação geográfica.  Hoje 
a produção nacional de cacau está em torno 
das 220 mil toneladas/ano, ocupando o Brasil 
o sexto lugar no ranking mundial, sendo o Es-
tado da Bahia o primeiro produtor nacional, 

responsável por 63% desta produção, com, 
aproximadamente, 140 mil toneladas/ano. 

Dívida – Há cerca de dois anos, a Secre-
taria da Agricultura fez um levantamento 
da dívida dos cacauicultores do Estado, for-
mando um grupo de trabalho para saber qual 
era o perfil da dívida, com a participação dos 
agentes financeiros. Foi constatado que eram 
em torno de 13 mil o número de cacauiculto-
res endividados. 

“Desmistificamos que o cacau era uma cul-
tura de ricos, pois 90% dos endividados eram 
micro e pequenos produtores”, recorda-se Sal-
les. O levantamento desse perfil permitiu a in-
clusão de um número maior de produtores no 
programa de renegociação de dívidas.

Atendendo a uma necessidade dos produ-
tores, a Seagri apresentou ao governo a neces-
sidade de aumentar o prazo para a renegocia-
ção. E conseguiu. Mostrou ao governo também 
que muitos produtores não teriam condições 
de pagar da forma que havia sido proposta. E 
também conseguiu a aprovação do FNE Ver-
de, ampliando a carência de quatro para oito 
anos e o pagamento de oito para doze anos.

Em 11 de janeiro deste ano, o segmento 
cacaueiro conseguiu outra vitória:  a prorroga-
ção do prazo para a renegociação das dívidas 
do cacau, autorizada pela MP 500, converti-
da na Lei 12.380, sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff. O prazo, que havia expirado 
em dezembro do ano passado, passou a ser 30 
de junho deste ano, enquanto a inclusão ficou 
definida que deveria ser feita até 30 de maio 
deste ano. 

A medida atendeu a cerca de 2,5 mil ca-
cauicultores baianos. Outra vitória do gover-
no baiano foi registrada no final de outubro 
do ano passado, quando a resolução 3.917do 
Conselho Monetário nacional, CMN, permitiu 
o pagamento das parcelas do Pesa vencidas 
em 2010 e em anos anteriores com descontos 
de até 60%.

A Lei 12.380 promove também a inclu-
são de aproximadamente 4,6 mil operações 
que correspondem a R$ 92,3 milhões em 
contratos com o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), por intermédio do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste (FNE) e 
do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) feitos até 30 
de abril de 2004 fora dos programas de re-
cuperação da lavoura cacaueira, mas com o 
mesmo objetivo. Com isso, estão contempla-
dos pequenos, médios e grandes produtores, 
que não haviam sido enquadrados na lei 
11.775/2008, conhecida como PAC do Cacau.

Participaram do encontro Sérgio Muri-
lo e Jay Wallace (Ceplac), Raimundo Sam-
paio (Seagri), Altair Santana (Mapa), José 
Mendes (Faeb), representantes do Banco do 
Brasil e do Banco do Nordeste, Marco Auré-
lio Coihm (Desenbahia), Henrique Almeida 
(APC), Durval Libânio (Câmara Setorial do 
Cacau Nacional), Marcos (Fetag), Angélica 
(Polo Sindical), Jose Roberto (EBDA) e Paulo 
Emílio (Adab), além de outros representantes 
da Câmara Setorial do Cacau.

GOVERNO DO ESTADO

 Câmara Setorial do Cacau 
implanta mutirão para 

renegociação de dívidas
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Insensatez
Após vinte anos de casada, Ana en-

contrava-se solteira novamente já que 
o marido havia insistido na separação 
conjugal. Passadas algumas semanas, 
lá estava ela se aventurando no mundo 
cibernético, batendo papo com inúmeras 
pessoas, entre elas aquele que viria a ser 
seu novo “namorado”. Saído do mundo vir-
tual para o real, eis que surge o príncipe 
encantado, não sentado num cavalo bran-
co, mas pilotando um Mitsubishi novinho. 
Charmoso e experiente foi logo enchendo 
a pobre de ilusões, fazendo-a crer que era 
a mulher mais linda e maravilhosa deste 
mundo. Desde o início, foi francamente 
aconselhada por uma amiga: “Cuidado, 
vá devagar, pois você não sabe de quem 
se trata na realidade. Quem vê cara não 
vê coração”. Lógico que não adiantou, pois 
a empolgação era tanta que a observação 
soou ultrapassada, jurássica. Resumindo, 
em poucas semanas, Ana fez com o novo 
“namorado” o que sua amiga sequer ou-
saria supor que ela pudesse sexualmente 
fazer, e deixo a cargo da imaginação dos 
leitores as várias possibilidades.

Ana contava empolgada todas as 
suas proezas e façanhas (e que façanhas), 
acreditando que estava abafando e dei-
xando o “namorado” louco por ela. Só não 
conseguia entender porque ele havia se 
distanciado um pouco depois do último 
encontro. Com a franqueza que lhe era 
peculiar, a amiga foi logo dizendo que 
tinha avisado, e que ele não conseguiria 
por menos de mil reais o que Ana lhe ha-
via proporcionado de graça. O tempo mos-
trou que a amiga de Ana estava certa. O 
príncipe encantado logo resolveu salvar 
outras princesas em perigo, e bateu em 
retirada da vida de nossa protagonista.

O que mais me deixou entristecida 
com essa estória, foi perceber que algu-

mas mulheres estão perdendo a noção do 
que é adequado à preservação de sua au-
toestima. No caso em questão, Ana (dona 
de casa e mulher de família), ao invés 
de buscar elaborar o luto pelo matrimô-
nio desfeito, tentou provar a si mesma 
que era atraente e desejável, e fez isso 
da forma mais inadequada, igualando-se 
às meretrizes. Ficou pior do que estava, 
sentindo-se ludibriada em sua ingenuida-
de com frases adocicadas e envolventes, 
porém vazias de verdadeiro sentimento. 
Ninguém se desfaz de vinte anos de con-
vívio assim, num passe de mágica, sem 
sofrimento. A separação conjugal só é 
festejada quando o sentimento que havia 
entre os cônjuges não era amor. Caso con-
trário, vai doer por um bom tempo, quiçá 
por toda uma vida. Portanto, é sempre 
bom refletirmos se a separação é a me-
lhor opção diante dos desentendimentos 
e divergências entre o casal.  

Aos homens e mulheres, apenas uma 
observação. A dignidade de uma pessoa 
pode ser avaliada pelo respeito que a 
mesma possui por seus princípios morais 
e éticos. Aquele que se despoja de sua dig-
nidade para agradar ou satisfazer, ainda 
que sexualmente, a quem quer que seja, 
desqualifica-se, sendo percebido apenas 
como um objeto desprovido de essência e 
sentimento. Em tais situações não se po-
dem esperar relações afetivas, visto que 
envolvendo coisas somente existem rela-
ções comerciais. É bom refletirmos sobre 
isso toda vez que nos sentirmos tentados 
a nos despir de nossa dignidade.  

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de 

educação; escritora, psicóloga clínica e judiciária. 
Jáu – São Paulo (www.mariaregina.com.br)

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- A empresa onde trabalho im-
plantou plano de cargos e salários 
que prevê a gratificação por função 
seria integrada ao salário, propor-
cionalmente, a partir de cinco anos 
na função, para os empregados que 
estivessem na função em 01/05/2010. 
Fui gerente de 1988 a 2004 e, em maio 
de 2004, o órgão que eu gerenciava 
foi extinto. Continuei a realizar as 
mesmas atividades, sem a gratifica-
ção. Posso ir à Justiça para pedir a 
incorporação do percentual de 60% 
ao meu salário? Sônia Maria.

Sônia Maria, as suas informações não 
me parecem completas. Veja bem: você 
foi gerente de 1988 a 2004. O Plano de 
Cargos e Salários  reza que têm direito 
à respectiva gratificação quem estava no 
exercício da gerência em maio de 2010. 
Significa que, se você só foi gerente até 
2004, você não mais era gerente em 2010 
quando foi implantando o Plano de Car-
gos e Salários. 

O que me parece que você quer dizer 
é que você era gerente, mas sem a desig-
nação de gerente, desempenhando, por-
tanto, as funções de gerência, sem o nome 
de gerente. Se a situação é esta, você tem 
direito à gratificação que menciona em 
sua consulta. 

Todavia, se você só passou exerceu 
as atribuições das funções gerenciais até 
2004, você não tem direito. Só tem direi-

to se já  era gerente (mesmo sem nome 
de gerente) ou se passou a gerente - mes-
mo sem o nome de gerente - a partir de 
2004.

Espero que tenha ficado claro.
 
2- Trabalhei por 6 meses como 

motorista de uma empresa. Minha 
rescisão foi feita em atraso, fora do 
sindicato, e o patrão descontou, no 
ato do pagamento, seis multas de 
trânsito, no valor de r$ 1.200,00, três 
delas duvidosas. não recebi o último 
salário, FGTS e as guias do seguro-
desemprego. Devo ajuizar reclama-
ção trabalhista? Carlos Pinto.

Carlos Pinto, a homologação da resci-
são pelo sindicato só é exigida depois de 
um ano de serviço (de emprego, portanto), 
Com apenas 6 meses não há essa exigên-
cia. A rescisão, portanto, é válida.

Quanto aos descontos relativos a mul-
tas você pode questionar, sim. Desde  que 
possa provar que não teve culpa. 

Os  demais direitos não pagos pelo 
empregador, evidentemente que você 
pode reclamar na Justiça do Trabalho o 
seu pagamento.

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; 

Sócio da Brito Cunha Advogados, 
Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  
Por Eurípedes Brito Cunha  

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito 

do Trabalho ao Dr. Eurípedes Brito 
Cunha, encaminhar para direitos@

jornaldireitos.com.br 
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poNuma parceria com a 
Polícia Rodoviária Esta-
dual e diversas empresas 
que operam em Itabuna, a 
Secretaria de Transporte e 
Trânsito lançou a Campa-
nha Não Dê Férias à Pro-
teção, Proteja Sempre, com 
a realização de ações edu-
cativas no acesso oeste da 
BR-415, no posto da PRE 
do Nova Itabuna, através 
da abordagem de motoris-
tas, motocilistas, ciclistas e 
pedestres. A campanha en-
volve a distribuição de um 
kit educativo, com folhetos, 
abano, lixeira para veículo 
e uma garrafa de água do 
tipo squeeze.

O secretário Wesley 
Melo explica que o traba-
lho tem caráter educativo 
e envolve a mobilização 
das equipes da Settran e 
da PRE: “A segurança no 
trânsito exige uma mudan-
ça de cultura e de hábitos, 
daí a importância do tra-
balho educativo o que vai 
contribuir para a redução 
de acidentes nas cidades e 
nas estradas”.

A campanha tem como 
foco a abordagem de mo-
toristas, motociclistas e ci-
clistas em trânsito na BR 

415, uma área com alta 
densidade de tráfego, com 
ênfase para a importân-
cia da direção defensiva e 
para a segurança. O traba-
lho terá continuidade com 
ações educativas na volta 
às aulas da rede publica e 
particular, durante os fes-
tejos juninos e na Semana 
Nacional do Trânsito.

A coordenadora da 
Campanha, Sandra Bispo 
destaca a importância do 
trabalho preventivo voltado 
para a adoção de procedi-
mentos seguros e responsá-
veis por parte de motoris-
tas, que devem usar cinto 
de segurança, evitando o 
uso de bebidas alcoólicas ou 
do celular ao dirigir.

Para ela o trânsito re-
flete o comportamento das 
pessoas e cabe aos órgãos 
que cuidam do setor rever-
ter esse quadro de violên-
cia, que tem na educação o 
melhor caminho: “É eviden-
te que só punir não resolve 
e o importante é que a re-
ceptividade tem sido muito 
boa”.

O motorista Genivaldo 
Silva elogiou a campanha 
que visa diminuir os riscos 
de acidentes com a diminui-
ção da violência no trânsi-
to: “São coisas básicas e que 
são aplicáveis no dia a dia, 
bastando usar o cinto, evi-
tar o excesso de velocidade 
e os atos inseguros”, finali-
zou.  

Gestores e profissionais 
da área de saúde de Itabu-
na, Gandu, Wenceslau Gui-
marães, Jequié e Eunápolis 
participaram no Hospital de 
Olhos Beira Rio, de um cur-
so de capacitação em diabe-
tes promovido pela Secreta-
ria Municipal da Saúde, em 
conjunto com o Ministério 
da Saúde, Conselho Nacio-
nal das Secretarias Munici-
pais da Saúde –Conasems -, 
Confederação Nacional dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde e Federação Nacional 
das Associações e Entidades 
de Diabetes (Fenadi).

Para Paulo Henrique 
Morales, da Fenadi, o Brasil 
corre o risco de um aumento 
de 50% dos casos de diabetes 
nos próximos 10 a 15 anos, o 
que representa mais um pro-
blema a ser enfrentado pelo 
sistema nacional de saúde. O 
problema é que isso vai afe-
tar jovens de 30 a 45 anos, 
em idade produtiva, o que 
vai exigir mudanças nos há-
bitos e padrões alimentares 
da população.

Ele destacou que Itabuna 
está entre as 47 cidades bra-
sileiras de médio porte sele-
cionadas para um programa 
nacional do Ministério da 
Saúde em parceria com a 
Fenadi e diversas entidades, 
inclusive com ações voltadas 
para os agentes comunitários 

de saúde, que fazem visitas 
domiciliares e têm um conta-
to direto com a população.

Além dos cursos, o pro-
jeto prevê, segundo Morales, 
a formação de uma equipe 
auxiliar para a Secretaria 
Municipal da Saúde, que 
vai atuar na capacitação de 
recursos humanos e de edu-
cação continuada para pro-
fissionais da área da saúde, 
ou seja, médicos, dentistas e 
farmacêuticos.

O diretor de alta e média 
complexidade da Secretaria 
da Saúde, Tiago Domingos 
explica que o curso tem du-
ração de dois dias e envolve 
grupos de palestrantes de 
São Paulo e Brasília: “Essa 
foi uma idéia abraçada pela 
SMS como conseqüência do 
trabalho iniciado no mutirão 
contra o diabetes e que está 

sendo ampliado agora”.
Nesta etapa ele informa 

que estão sendo capacitadas 
duas turmas de gestores e 
clínicos da rede de atenção 
básica e profissionais de ou-
tros municípios, num projeto 
voltado para a melhoria da 
qualidade dos serviços e do 
atendimento aos pacientes.

A consultora da Orga-
nização Panamericana de 
Saúde, Micheline Meiners, 
o resultado direto da capa-
citação será a melhoria do 
atendimento às pessoas com 
hipertensão e diabetes em 
Itabuna, que vai servir como 
um pólo regional de difusão 
de informações, uma vez que 
o projeto é direcionado para 
municípios de médio porte, 
podendo ser reproduzido em 
outras localidades circunvi-
zinhas.

EXECUTIVO ITABUNA

Settran inicia campanha
educativa para o trânsito

Parceria viabiliza capacitação
de profissionais em diabetes
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Sim, sou assim
Assim comigo,
Assim contigo.
Sou brilho,
Somos força.
  
Mulher coragem me fizeste,
Mulher amada me tornaste,
E quando contigo ao luar
Atendendo aos meus apelos,
Descanso o corpo em melodia,
Em campos de alfazema.
 
Sorrio para mim
Com lábios de satisfação,
Seduzo-me com a maturidade
Dos anos que me tornaram
A mulher hoje madura
Outrora ingênua,
Bela menina
Vagava feliz e inocente
Em ruas que pensava serem minhas,
Floreando os caminhos
Bailando ao ritmo
Da Sonata ao Luar.
 
Hoje mulher vibrante
Galopante, puro-sangue.
Livre de seus temores,
Rica em seus arroubos
Livre para amar...
 
Sim...sinto-me assim
Assim comigo, 
Assim contigo.

Poesias
Imagem

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Nasci caiçara
Como as espumas
Do teu mar
Revolto.
Como as gaivotas,
Também dormi
No horizonte
Que beijava
A África.
Não tive bússola
Que me conduzisse
A ti,
Nem mesmo vela
Para contornar
O Cabo da 
Boa Esperança
Da tua silhueta
Dourada.
Ainda te vejo,
Doce sereia,
Sobre as vagas
Rebeldes
De todos os
Mares
Em que me perdi.
Será que nos
Veremos
Um dia,
Loira Jacira?

Caiçara

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Por João Batista de Paula, o Battisti Bulcão

Jornalista, escritor e bloqueiro. - E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

A empreendedora de negócios, Re-
gina Célia, aniversariou no dia 11 de 
Fevereiro.  Ela já se prepara para cur-
tir o aniversário no carnaval da pri-
macap, onde alugou apartamento no 
circuito do carnaval, para apreciar a 
festa de momo ao lado dos seus con-
vidados especiais. Em tempo: Regina 
reside em Salvador no bairro Pituba, 
num bem montado apartamento.  
Chic de doer. 

Os escritores cearenses Expedita Maciel 
e Battisti Bulcão ao lado dos empresá-
rios de sucesso itabunenses, Marilene 
Duarte e Alexandre Lombardo, come-
morando o aniversário de Battisti, do 

dia 24 deste corrente mês, além do 
primeiro ano de colunismo social aqui 

no Jornal Direitos. O Jornal das Boas 
Notícias e de gente inteligente. Leia-se: 

Angélica e  Vercil Rodrigues  

O itabunese Frutos Bolaños, 
cirurgião dentista, é um dos 
excelentes palestrantes da 
Igreja Adventista do 7º dia, 
em Itabuna. Ele diz sempre: 
“Deus em primeiro lugar”; e 
a saúde bucal também.

Luiz Carlos de Mendonça, policial 
rodoviário estadual, completando 
18 anos de serviços na Polícia Mili-
tar. Ném como é conhecido é filho 
de Mendonça, que há anos atuou 
no Detran Itabuna.

Uma das grandes Jornalistas de Ita-
buna, Helena Mendes, que atuou 
na gestão de Ubaldo Dantas, na 
produção do informativo “Saia de 
Casa”. Helena ajudou a fazer um 
livro retratando as grandes perso-
nalidade do município.  

Jornalista Vera Rabelo, ex integran-
te do Jornal Agora, é a relações pu-
blica da Emasa e editora do Jornal 
do Bairro São Caetano. Como diz 
o jornalista e escritor Vercil Rodri-
gues: “Quem tem competência se  
estabelece em qualquer lugar”. 
Quem disse que mulher bonita não 
tem talento? Vera sorri à toa

O jovem e elegante Matheus Sei-
xas Macedo, estudante do Colé-
gio Galileu, está colaborando 
com os pais na administração 
da Carlos Modas, dos empresá-
rios bem sucedidos de Itabuna: 
Carlos Antonio Macedo e a sra. 
Walda Matos Seixa Lopes Mace-
do. O casal está muito feliz por-
que Matheus já se prepara para 
fazer vestibular para o curso de 
Direitos ou de Administração. 

A esteticista itabunense, Argé-
lia Duarte, pondo beleza em 
tudo que faz. Ela foi homena-
geada no mundo da Estética 
em São Paulo, durante con-
gresso da classe. 

O produtor de Moda e Evento, 
Markito Tigressa, revelando em 
Itabuna com seus desfiles  a 
idade da loba. São centenas de 
mulheres da sociedade, da 3ª 
idade, que continuam belas e 
simpáticas no mundo fashion. 

Que esteve 
recentemente 
na Europa, 
especialmente 
na Suíça, foi a 
funcionária da 
Encantur de Ilhéus 
Daiana. A foto 
feita no centro da 
cidade de Berna 
retrata este belo 
momento. Daiana 
é uma pessoa 
agradável e merece 
tudo de bom.

Que estará colando grau como 
Bacharel em Direito nesta sexta-
feira dia 19/02, no Centro de 
Convenções de Ilhéus, será o 
professor-jornalista e escritor 
Vercil Rodrigues. 
Ele já conta em seu currículo 
com duas graduações (História e 
Direito) e três pós-graduações, e 
está prestes a completar a sua 4ª 
pós-graduação. Parabéns mestre 
Vercil, o amigo merece.

Aniversários
Registramos o ani-

versário de Antônia 
Marcionília (de ver-
melho), funcionária 
do SAF de Itabuna, 

que ocorrerá no dia 
16/02. Para quem 

não sabe, Antônia é 
irmã da colunista do 
Jornal Direitos (For-
maturas e Eventos) 

Angélica.  Na foto ela 
aparece ao lado de 

seus irmãos Angélica 
e José Adeildo.

Mais um membro do 
clã de Angélica Rodri-
gues faz aniversário 
este mês (21/02), tra-
ta-se de seu sobrinho 
Thiago Cerqueira. Aqui 
ele aparece ao lado 
de sua mãe Sancelisa 
Cerqueira. A tia deseja 
felicidade e sucesso.

Dia 28/02 será uma 
data pra lá de 

especial, pois será 
quando a empresária 

Brumadense, mas 
residente em 

Salvador, Ana Elvira 
estará completando 

mais uma primavera. 
Os seus amigos 

Vercil e Angélica 
lhes desejam toda 

felicidade e paz do 
mundo.

 

 

A elegante  gerente do SESI em 
Barreiras, Cristiane Maciel Viana, fez 
aniversário  no dia 11 de Fevereiro, 
deste ano. Recebeu telefonemas e 

presentes da Alemanha. Remetente: 
o noivo Reinaldo.
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Por Angelica Rodrigues
E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

O casal de empresários 
da comunicação itabu-
nense Vercil e Angelica 

Rodrigues resolveu comemo-
rar o sucesso do grupo DIREI-
TOS e a formatura de Vercil 
em Direito, em um cruzeiro 
marítimo de sete dias pela cos-
ta brasileira a bordo do fabu-
loso navio MSC/Orchestra de 
bandeira italiana. Mas antes 
de aproveitarem as delícias do 
cruzeiro, resolveram passar 
uma semana na bela cidade de 
São Salvador. O casal aprovei-

tou a estada na capital para 
rever os principais pontos tu-
rísticos e gastronômicos da 
mesma.

Quanto à viagem marítima, 
diferente da anterior, onde 
optaram por visitar as princi-
pais capitais do Nordeste, eles 
preferiam curtir mais o navio 
- que é considerado um dos 
mais luxuosos desta tempora-
da brasileira -, não esquecendo 
é claro de revisitar as cidades 
de Armação de Búzios (RJ), 
Santos (SP) e Maceió (AL).

Férias

CASAL VERCIL 
E ANGELICA 
COMEMORANDO 
NO RESTAURANTE 
L’IBISCUS DO NÁVIO 
OS SEUS 19 ANOS 
DE AMOR

VERCIL AO LADO DA ESTÁTUA DE JUSCELINO 
KUBITSCHEK QUE FREQUENTA BÚZIOS QUANDO 
ERA AINDA UMA VILA DE PESCADORES

ANGELICA A BORDO DA PISCINA DO MONTE 
PASCOAL HOTEL NA ORLA DA BARRA

ESTÁTUA DE 
BRIGITE BARDOT 
EM BÚZIOS. 
LOCAL DE 
DESCANSO DESTA 
QUE FOI UMA 
DAS MAIORES 
ESTRELAS 
DO CINEMA 
MUNDIAL

ANGELICA E O DIRETOR DE CRUZEIRO ENZO, 
ITALIANO RESPONSÁVEL POR TODAS AS 
ANIMAÇÕES E SHOWS DO CRUZEIRO

ANGELICA VISITANDO MUSEU DOS GOVERNADORES EM SALVADOR

O CASAL VERCIL E 
ANGELICA COM O 

GENTIL GARÇON 
INDONESIANO 

ARIANA A BORDO 
DO NÁVIO 

ORQUESTRA

VERCIL NO 
RESTAURANTE 
CAMAFÉU DE OXOSSI 
NO MERCADO MODELO 
EM SALVADOR

VERCIL NA PRAIA 
DE PAJUÇARA 
EM MACÉIO - 
ALAGOAS

ANGELICA 
ADMIRANDO 
A BELEZA 
DA BAIA DE 
TODOS OS 
SANTOS EM 
SALVADOR

ANGELICA 
DESFRUTANDO DA 
BELEZA DA ORLA 
BRIGITE BARDOT 
EM BÚZIOS

EM NOTE DE 
GALA, O CASAL 
RESPONSÁVEL 
PELO GRUPO 
DIREITOS, 
COMEMORANDO  
EM MERECIDAS 
FÉRIAS A 
FORMATURA 
DE VERCIL EM 
DIREITO
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*Por Vercil rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros: Breves Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora)

E-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

E-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*Vercil rodrigues

UMA DOS 
SÍMBOLOS DE 

BÚZIOS, OS 
PESCADORES

MOMENTO 
DE UM 7 
LUXUOSOS 
SHOWS QUE 
OCORRERAM 
A BORDO DO 
NÁVIO

MOMENTO DO EMBARQUE 
NO PORTO DE SALVADOR

VISÃO PANORÂMICA DO NÁVIO ORCHESTRA 
NO PORTO DE SANTOS EM SÃO PAULO

PERFOMACE DOS ATORES DURANTE A PEÇA GIZA 
NO TEATRO COVENT GARDEN NO ORCHESTRA

Carlos Valder
do Nascimento

O imortal Carlos Valder 
do Nascimento é Professor 
Titular da UESC das disci-
plinas Direito Constitucional 
e Tributário e da Escola Su-
perior de Advocacia Orlando 
Gomes, Jurista com diversos 
livros publicados é também 
Procurador-Geral da UFRB. 
Ele ocupa a Cadeira de Nº 
Cadeira nº 27 que tem como 
Patrono José Sá Nunes e 
Fundador Heitor Dias.

Gerson dos Anjos
O Poeta Gerson dos Anjos nasceu 

em 23 de agosto de 1949, na cidade de 
Ibicaraí, filho de Durvalino Florenti-
no dos Anjos e Amélia Celestino dos 
Anjos. Publicou seu primeiro trabalho 
em 1982: Épocas, na Ilhéus Revista, 
da confreira Janete Badaró, e Versos 
Brejeiros, em 1995, e em 2010, surge 
“Poemas do Tempo”. 

O escritor e poeta Gerson dos An-
jos é o caçula dos imortais e ocupa a 
Cadeira de Nº 17, que tem como Pa-
trono Epaminondas Berbert de Cas-
tro e Fundador Raimundo Brito.

Hans Schaeppi
O engenheiro e empresário Hans Schaeppi é criador da empre-

sa/marca Chocolate Caseiro Ilhéus, que completou recentemente 25 
anos de fundação.  Ele foi pioneiro em implantar a primeira fábrica 
de chocolates finos da Bahia e do Nordeste do Brasil em 5 de outubro 
do ano de 1985.

Hans Schaeppi como colunista/jornalista assina nas edições do 
fim de semana do jornal Agora, a coluna Turismo. Ele ocupa na ALI 
a cadeira de Nº 03, que tem como Patrono Almáquio Diniz e Funda-
dor Fernando Diniz Gonçalves

Antônio Lopes
Nascido em Buerarema, o jornalista e 

escritor Antônio Lopes é autor do livro Es-
tória de facão e Chuva. É atualmente o res-
ponsável pelos editoriais do Jornal Agora. 

Antônio Lopes exerceu por muito tem-
po a Chefia do Departamento de Jornalis-
mo da TV Santa Cruz/Rede Globo. E ocupa 
na ALI, a Cadeira de Nº 04, que tem como 
Patrono Aloísio de Carvalho e Fundador 
Wilde de Oliveira Lima

Nesta edição, 
continuamos a 
apresentar os 

acadêmicos que 
compôem a Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI)

ENSEADA DE BÚZIOS, 
TENDO AO FUNDO O 
NÁVIO MSC ORQUESTRA
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A Lenda Sabará 

Você não
percebe, mas eu 
sou você amanhã

A cena, ocorrida num ponto de ônibus de 
Itabuna, é banal. Um sujeito de meia idade, 
bem vestido, se prepara para entrar no cole-
tivo, quando tem sua passagem interrompi-
da por uma mulher negra, de presumíveis 70 
anos, que com dificuldade tenta descer pela 
porta da frente, prerrogativa que a idade lhe 
garante. A mulher está acompanhada pelo 
neto, que tenta ajudá-la a descer.

E o que faz o sujeito de meia idade?
Estende a mão para a mulher e a ampa-

ra, num gesto de civilidade e cavalheirismo?
Qual nada!
O que ele faz é dirigir, para que todos 

ouçam, uma série de impropérios contra a 
mulher, acusando-a de estar atrapalhando 
sua passagem e de não saber nem andar de 
ônibus.

A velha apenas sorri, diante de constran-
gimento de alguns passageiros, desce do ôni-
bus e segue seu caminho, talvez acostumada 
a dissabores desse  tipo.

Dentro do ônibus, o homem de meia ida-
de, jeito de espertalhão e tirado a engraçadi-
nho, ainda completa a grosseria:

-Velho tem mais é que ficar trancado em 
casa. Essa ai só anda de ônibus porque é de 
graça...

A cena, como já se disse, é banal, mas 
não deveria ser.

Ela reflete a falta de respeito para com 
as pessoas que chegam na idade outonal e 
precisam ser tratadas com carinho, atenção. 
Uma falta de respeito que se observa nos 

pontos de ônibus, nas filas de banco (apesar 
dos caixas preferenciais),  nos hospitais e 
postos de saúde, na falta de acessibilidade e 
de espaços adequados.

Ela reflete a tremenda falta de consi-
deração com que pessoas que trabalharam 
a  vida toda e, na velhice, são humilhadas 
dentro e fora de casa, como se fossem seres 
imprestáveis, descartáveis. 

Não são nem imprestáveis, nem descar-
táveis.

Ao contrário, são pessoas que podem 
contribuir com suas experiências de vida 
ou merecem desfrutar de uma velhice re-
lativamente tranqüila, ao lado dos filhos, 
netos e amigos. 

Uma simples grosseria num ponto de ôni-
bus reflete uma situação inaceitável, porque 
ela retrata um mundo que valoriza extrema-
mente a beleza e a juventude, como se beleza 
e juventude fossem eternos.

O imbecil que cometeu a grosseria com 
a velhinha no ônibus (símbolo de tantos im-
becis que maltratam os idosos) talvez não se 
dê conta que dentro de alguns será ele quem 
precisará de ajuda até para utilizar transpor-
te coletivo.

Nesse dia, em vez do deboche, espera-se 
que alguém lhe estenda as mãos, porque é as-
sim que tem que ser. 

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

(DRT/BA 224)
E-mail: danielthame@gmail.com 

 Não sou músico. Há muito eu de-
veria ter escrito essa nota de esclare-
cimento. Porque muita gente confunde 
os termos. As definições não são claras, 
embora pudessem ser. Sou compositor 
e cantor. Utilizo o instrumento musi-
cal apenas como ferramenta para as 
canções que crio. As melodias normal-
mente me vêm à cabeça – na maioria 
das vezes adicionadas às letras, então, 
preciso ficar cantarolando para não 
esquecê-las. Só depois vou ao violão e 
procuro achar os acordes. Por não ser 
músico, não consigo uma qualidade 
de composição adequada aos padrões 
dos sons internos que ouço. Ocorrem 
virem sinfonias, arranjos sofisticados 
e ficam no plano mental, não tenho 
competência musical para escrevê-los. 
Nunca quis estudar música, em parte 
por preguiça e, principalmente, porque 
não gosto de música. Passo semanas e 
mais semanas sem ouvir qualquer can-
ção, sem cantar nada. Mesmo assim, as 
melodias e letras continuam chegando 
em locais e horários impossíveis.

Para se tornar um músico é preciso 
muito estudo, de 5 a 8 horas de dedi-
cação diária, por 10, 15, 20 anos, pela 
vida toda. É uma alienação. Claro que 
há muita gente por aí executando ins-
trumentos. O Brasil é um país ousado 
e não tem vergonha de passar vexame. 
Ser músico é também dom. Eu nunca 
tive dom para tocar qualquer instru-
mento, não tenho mãos hábeis, o que 
constitui requisito básico. Sobretudo, os 
músicos gostam de música, divertem-se 
horas a fio inventando coisas, inver-
tendo acordes, desenvolvendo técnicas. 
Conseguem perceber nuances harmôni-
cas e belezas que me são inatingíveis. 

É estranho que eu tenha nascido 
cantando bem, afinado e com essas 
canções que me surgem do nada, se 
por outro lado eu não gosto de músi-
ca e nem entendo de música. Se pos-
sível fosse, eu criaria uma espécie de 
link entre meus compositores internos 
e algum bom músico que conseguisse 
materializar tais criações. 

Também não sou poeta. Aliás, se 
existe uma definição difícil é a de po-
eta. Porque a rigor todo mundo já fez 
um versinho aqui ou acolá. Porque es-
crever é terapêutico, é uma catarse, um 
desabafo. Também não sei direito o que 
é poesia, sei apenas que eu não faço po-

esia. Aliás, se eu não gosto de música, 
gosto menos ainda de poesia. Sei de ou-
tra coisa: os poetas são disparadamen-
te os mais vaidosos dentre todos que se 
dizem artistas, talvez por saberem que 
não são artistas. Não gosto de poesia, 
mas de alguns poetas – não por serem 
poetas -, é o caso de Fernando Pessoa e 
Augusto dos Anjos (em ambos, a poesia 
é antes uma contingência). Se eu qui-
sesse ser poeta nem sei o que teria que 
fazer, não sei como alguém se torna um 
poeta. Não sei se é dom, se é técnica, 
se é vontade. Sei que tudo que leio das 
pessoas que se dizem poetas me desa-
grada. Sei também que os poetas lêem 
uns aos outros e trocam elogios. 

Acho que eu não tenho sensibilida-
de musical ou poética. Porque música 
e poesia têm a ver com forma, cons-
trução, remanejo de sons ou palavras 
(que são sons também). Ao contrário 
disso, eu não tenho o mínimo cuidado 
com as letras de música que escrevo. 
Do jeito que vem eu deixo. Muitas ve-
zes com pronomes mal utilizados, lu-
gares comuns, sentenças pobres, sem 
valor literário, melodias vulgares, sem 
novidades. Porém, como diria o outro, 
trata-se de mim. 

É muito mais fácil reconhecer um 
músico que um poeta. Quando escu-
tamos Altamiro Carrilho ou Rafael 
Rabello não há como duvidar da com-
petência, é impossível não gostar. A 
empatia nesse caso é imediata. Com a 
poesia o mesmo não acontece. É preci-
so um esforço, um forçamento de bar-
ra. Não há empatia, sendo necessária 
uma mediação, uma intelectualização, 
uma falácia, uma vaidade. Em síntese, 
para ser poeta basta dizer, “Sou poeta”. 
E acreditar que batatinha quando nas-
ce se esparrama pelo chão. 

Não sou músico. Não sou poeta. 
Sou um compositor popular que põe 
letras nas melodias que cria, por pura 
incompetência, por pura falta de eru-
dição. Sou um medíocre compositor 
baiano, vivendo no interior da Bahia, 
sem acreditar em Deus ou em outras 
ilusões. Feliz porque o Bahia subiu 
para a série A.

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, 

Professor e Mestre em Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: marimbeta7@uol.com.br

                      Por Daniel Thame *

Não sou 
músico 
nem poeta Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO

PUBLICAÇÃO

Editora na Itália Publica 
Livro de Cyro de Mattos 

“Canti della terra e dell’acqua” 
é uma antologia poética de Cyro de 
Mattos, reunindo 38 poemas, que foi 
publicada em dezembro de 2010 pela 
editora Romar, de Milão, com seleção 
e tradução de Mirella Abriani, que 
traduziu, entre outros poetas brasi-
leiros, Carlos Drummond de Andrade 
e Cecília Meireles. Com esta antolo-
gia, Cyro de Mattos alcança a marca 
de cinco livros de poesia publicados 
no exterior, fato raro entre poetas 
baianos. Os outros livros são os se-
guintes: “Vinte Poemas do Rio”, edi-
ção bilíngüe, com tradução do poeta 
Manoel Portela para o inglês, e “Eco-
lógico, ambos editados pela Palimage, 
de Coimbra, Portugal; “Zwanzig Ge-
dichte von Rio und andere Gedichte”, 
da Projekte-Verlag, Halle, Alemanha, 
com tradução de Curt Meyer Clason, 
e “Poesie della Bahia”, publicação da  

Runde Taarn Edizoni, em Gerenzano 
(Varese), Itália, com tradução de Mi-
rella Abriani.

A antologia “Canti della terra e 
dell’acqua” é constituída de quatro 
partes: Os Sinais da Terra, Águas do 
Rio, Alguns Bichos e Águas do Mar. No 
livro estão presentes poemas inspira-
dos na infância, rio Cachoeira, bichos 
e meio ambiente.  Sobre o autor Cyro 
de Mattos disse Jorge Amado: “Cantor 
da terra e das águas. Cantor do amor. 
Pastor de diversos bichos. Tão esplên-
dido poeta, tão esplêndido ficcionista”. 
Já a escritora e professora Graziella 
Corsinovi, da Universidade de Genova, 
presidente do júri do XII Prêmio Inter-
nacional de Poesia Maestrale Marengo 
d’Oro, assim opinou: “Poesia do mais 
amplo horizonte histórico e existencial, 
que evoca mistérios da epopéia brasi-
leira com grande poder de sugestão”. 

Quem não conhece na ci-
dade o baterista Sabará, lenda 
da música popular brasileira 
em terras grapiúnas? Um dos 
fundadores do conjunto musical 
Ritmo Lord, atualmente Lordão, 
Sabará é o mesmo cidadão ne-
gro de nome Adalmiro Leôncio 
da Silva, nascido, em 3 de abril 
de 1934, em Ilhéus. Primeiro foi 
batuqueiro em escola de samba. 
Quando era adolescente, já toca-
va caixa em Ilhéus, na escola de 
samba “Eu Sou o Maior”, de Au-
gusto Fidelis, jogador de futebol 
apelidado de Augustinho. 

Sabará viu pela primeira 
vez uma bateria sendo tocada 
em Realengo, no Rio de Janei-
ro. O baterista era o habilidoso 
percussionista Djalma. Gostou. 
Mais tarde viu em Ilhéus o per-
cussionista Carlito tocando ba-
teria. Gostou ainda mais. Cheio 
de ritmos, sentimentos e sonhos 
tocou pela primeira vez uma ba-
teria aos dezesseis anos de idade 
quando então integrou o grupo 
musical que se apresentava na 
boate Okay Night Club, de seu 
Maron, em Ilhéus. O grupo era 
formado com o professor Nivaldo 
no trompete, Florisvaldo Gou-
veia no piano, Francisco Augusto 
no sax e Antenor era a voz. Tem-
pos depois, em Itabuna, partici-
pou do conjunto Os Diamantes, 
da Rádio Difusora Sul da Bahia, 
nos anos 1950 e 1960. O conjunto 
era integrado por Mimidi na gui-
tarra, João Santos como baixista 
e Élson no sax. 

Para quem não sabe, Sabará 
fez curso de aperfeiçoamento de 

bateria com os professores Jor-
ge Sacramento e Jorge Startery 
Sampaio, da Universidade Fede-
ral da Bahia. Aperfeiçoou-se em 
ritmos brasileiros com o profes-
sor Martinelli Filho, da USP, e 
participou do curso de iniciação 
musical ministrado pelo maestro 
Florisvaldo Santos, da Filarmô-
nica de Ilhéus. De aluno talento-
so passou a professor competente 
de música, dando aulas de bate-
ria em instituições sociais e cul-
turais. Na Fundação Itabunense 
de Cultura e Cidadania, Escola 
Beethoven, Sítio do Menor Tra-
balhador, bem como aos inte-
grantes do Grupo Musical Cacau 
com Leite e Mel de Cacau. 

Por sua atuação profissio-
nal expressiva, como baterista 
e professor musical em terras 
grapiúnas, Sabará recebeu, en-
tre outros, o Troféu Mandacaru 
de Ouro, Troféu Jorge Amado da 
Fundação Cultural de Ilhéus, 
Troféu Jupará da Rádio Morena 
FM e Troféu Terravista. Partici-
pou como jurado em dezenas de 
festivais de música. Como bate-
rista de conjuntos musicais, é 
bom saber que integrou o Grupo 
Encontros, Grupo Novos e Usa-
dos Jazz Band e Grupo Bahia 4, 
citando aqui apenas alguns. 

Acompanhou trinta e dois 
artistas de expressão nacional, 
de 1960 a 2001, como Dalva de 
Oliveira, Emilinha Borba, Caubi 
Peixoto, Anísio Silva, Gregório 
Barrios, Elen de Lima, Booker 
Pitman, Eliana Pitman, Wan-
derley Cardoso, Miltinho, Trio 
Nagô, Nelson Ned, Tito Madi e 

Wando. No plano regional, para 
a nossa sorte, é difícil um artis-
ta de expressão em nosso cancio-
neiro não ter sido acompanhado 
do ritmo que Sabará consegue 
extrair quando toca bateria. 

Esse cidadão negro, de jeito 
amigo, sincero e gestos genero-
sos, que pensa e sente o mundo 
através do som, com uma im-
pressão digital como percussio-
nista tão dele, possui uma ha-
bilidade incrível para espalhar 
e reunir diamantes em cima de 
uma membrana esticada quan-
do toca bateria. Com ligeireza 
nas mãos, firmeza nos punhos e 
trepidação nas veias, se a músi-
ca pede alegria. Mas se for para 
embalar a tristeza, sabe fazer 
como poucos com que a caixa re-
percuta o abraço afetivo da noi-
te, em carícia de lenço. 

Entre lamentos que desli-
zam e fluem da alma, dizendo 
segredos. 

           Por Cyro de Mattos
Escritor, Advogado aposentado e 

Presidente da Fundação Itabunense 
de Cultura e Cidadania. 

Itabuna-Bahia
Email: cyropm@bol.com.br
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Desde que recebi o primeiro 
exemplar desta folha, confesso do 
fundo do coração ter surgido desejo de 
tornar-me um dos seus colaboradores 
para, através das minhas manjadas 
maltraçadas, aqui também conversar 
com meus queridos quasenenhum lei-
tores, alinhando-me a articulistas ex-
ponenciais como o mestre José Carlos 
Oliveira, Roberto Santana, Eliene Hi-
gino, Linho Costa, Eurípedes Cunha, 
Charles Henry (o mais autêntico co-
lunista social de toda Região) além 
de muitos outros, sobretudo o próprio 
Vercil Rodrigues. Pela primeira vez 
na vida tomei a iniciativa de ofere-
cer-me... logo acolhido por essa figu-
ra impar que é o amigo Vercil, a quem 
já admirava.

O indicativo da coluna mostra o 
sentido das reminiscências que pre-
tendo trazer, focadas em episódios 
interessantes durante os anos em 
que exerci o múnus de Juiz de Paz da 
Comarca, naturalmente com nomes e 
fatos protegidos pelo anonimato, pois 
não existe de minha parte “animus 
injuriandi” ou “animus laedendi” e 
muito menos “animus jocandi”.   

Para principio de conversa, lem-
bro que em dezembro de 1975 fui 
informado ter sido nomeado para 
exercer o cargo de Juiz de Paz da 
Comarca Sede-Itabuna, pelo Gover-
nador Dr. Roberto Santos através de 
Ato publicado no Diário Oficial assi-
nado pelo Secretário de Justiça Dr. 
João Carlos Tourinho Dantas, por 
indicação dos saudosos amigos De-
putado Paulo Nunes e Calixto Mid-
lej Filho, além de todos os membros 
da corrente vitoriosa nas ultimas 
eleições.  Sempre digo que até as 
pedras sob o asfalto da Cinquente-
nário sabem nunca pertenci a parti-

do político, embora jamais deixando 
de apoiar candidatos merecedores 
da minha confiança e respeito. Im-
buído da convicção para exercer o 
múnus público exclusivamente em 
benefício de minha terra aceitei. 
Fui empossado pelo querido amigo 
Juiz Dr. Lourival Ferreira, num ato 
que embora de caráter rotineiro, 
levou ao Fórum uma pequena mul-
tidão de amigos lotando o Cartório 
de Honorino Cabral, entre os quais 
Otoni Silva, Antonio José da Costa 
Filho, Avacy Lima, Altamiro San-
tos, Ailton Messias, Paulo Nunes 
Filho, Fernando Vello, José Haroldo 
Vieira, Gerson Souza, Mário Cezar 
Anunciação, José Oduque, Alcides 
Bezerra, Calixto Midlej Filho, etc.

Certamente que os “causos” co-
meçarão ser contados a partir da 
próxima coluna. Hoje peço permissão 
para um registro dos mais importan-
tes de minha vida. No próximo mês, 
estará colando grau em Direito mi-
nha primeira neta Lorena, inclusive 
já aprovada no recente Exame da 
OAB. Trata-se da cristalização de 
um velho sonho, guardado por decê-
nios no âmago do coração deste ma-
cróbio escrevente. Na mocidade, che-
guei aos umbrais da Faculdade de 
Direito em São Paulo, porém fortes 
razões familiares desviaram-me do 
rumo. Como optei pelo Jornalismo, 
de certa forma sinto-me compensa-
do.  E agora, então... realizado atra-
vés de minha neta.

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. 
Membro da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, Instituto Histórico de Ilhéus, Associa-

ção Baiana de Imprensa. Salvador – Bahia.
E-mail: a.kfoury@globo.com 

A mulher, para o Maçom, é a 
maior estrela brilhante neste uni-
verso. Tanto é verdade que, quando 
inicia a Ordem Maçônica, lhe é en-
tregue dois pares de luvas brancas, 
sendo um par para o seu uso e o 
outro para a mulher que mais es-
tima. As luvas, na Maçonaria, são 
símbolos, de pureza, de candura, e 
também de inocência. Por isso as lu-
vas são brancas. As que são usadas 
pelo homem, devem relembrar-lhe a 
mansidão e a pureza a que está obri-
gado, e aquelas entregues à mulher 
simbolizam que o Maçom deve ter 
consideração pelo belo sexo. 

A Maçonaria faz o Maçom sen-
tir que, se quiserem um mundo me-
lhor, devem começar por melhorar 
a si mesmo. O Maçom sabe, por 
amar a liberdade, que deve sempre 
expor e nunca impor. 

Para falar a respeito da mu-
lher na maçonaria, cito o autor de 
importantes livros sobre Teosofia 
e Maçonaria, Joaquim Gervásio de 
Figueiredo - 33º, membro da So-
ciedade Teosófica no Brasil: “Em 
sã consciência, na Maçonaria e em 
seus rituais nada existe de que a 
mulher não possa participar, e em 
sua antiga tradição nada há que 
justifique a recusa e afastamento 
do elemento feminino das cerimô-
nias e iniciações maçônicas. E a 
julgar pelo que se observa em to-
das as religiões e igrejas, a admis-
são da cara-metade do homem nos 
templos maçônicos, hoje tão vazios 
em toda à parte, só lhes poderia dar 
maior colorido e vitalidade, e en-
riquecer sua cultura, sua moral e 
sua utilidade social”. (Dicionário de 
Maçonaria, ano de 1996, da Editora 
Pensamento)

Neste Dicionário, ainda con-
tinua: “Tornaria a Loja maçônica 
mais completa em seu significado 

filosófico-espiritual e mais autênti-
ca em seu conteúdo simbólico, a ser 
verdadeira (como o é) a lenda maçô-
nica de que uma Loja é o símbolo do 
universo, ou o universo em minia-
tura. Ora, no universo de Deus não 
há nenhuma distinção entre os se-
xos; não existem ali leis femininas; 
as leis iguais para todos, homens e 
mulheres, anjos e humanos, vivos 
e mortos. Se esse é o exemplo que 
nos dá o G.’. A.’. D.’. U. ‘., por que 
fazerem os homens coisa diferente 
no mundo, e especialmente na Loja 
maçônica, reflexo desse Universo? 
Portanto, sob o critério filosófico, a 
Maçonaria se destina tanto ao ho-
mem como a mulher, complementos 
que são um do outro e destinados 
como estão a constituir a família a 
como base celular de uma sociedade 
bem organizada”.

A Maçonaria não admite, por 
tradição, as mulheres em suas Lo-
jas como membros ativos. 

Na Magazine Freemason, pu-
blicado em 1815, aparece o texto 
de um pequeno livro chamado Ma-
nuscrito “Poema Régio”, datado de 
1730, descoberto por um antiquário, 
com 794 versos, nada consta, que 
revele que a ordem seja restrita aos 
homens, pelo contrário, pois em seu 
art. 10, versos 203 e 204, diz: “Que 
nenhum Mestre suplante o outro, 
sendo que procedam entre si como 
irmão e irmã”. No item 9º, versos 
351 e 352, encontra-se: “Amavel-
mente servimo-nos a todos, como se 
fôssemos irmão e irmã”. Há também 
uma citação das ordenações da Loja 
Corporação de Corpus Christi, em 
York, de 1408, que diz: “Nenhum 
leigo será admitido na corporação, 
exceto apenas aqueles que exercem 
uma profissão honesta, mas todos 
sejam clérigos ou leigos e de ambos 
os sexos, serão bem recebidos se 

forem de boa reputação e de bons 
costumes”. No mesmo manuscrito, 
se indica que os irmãos e irmãs 
deverão prestar juramento sobre 
o livro e várias vezes se faz alusão 
a dama, particularmente no jura-
mento do aprendiz, onde ele jura 
obedecer ao Mestre ou à Dama. 

Somente em 1723, nas Consti-
tuições maçônicas é que, pela primei-
ra vez, a palavra “mulher” foi intro-
duzida na lei. Diz-se, e de maneira 
explicita, que “as pessoas admitidas 
como membros de uma Loja devem 
ser homens bons e verdadeiros... e 
não escravos, nem mulheres etc.”

Penso que o assunto “A mulher 
na maçonaria” ainda não mereceu 
o tratamento adequado e sempre 
foi visto de forma superficial. Ainda 
não foi considerado que a mulher, 
perante o mundo, tem conquistado 
direitos políticos, dirigindo nações 
e ocupando altos cargos dentro da 
política mundial. 

Não entendo o porquê de tan-
tos obstáculos, quando a igualdade 
de direitos, presente nas constitui-
ções, declara que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de sexo, 
raça, trabalho, credo religioso e ide-
ais políticos. 

Em suma, os comentários ser-
vem apenas de reflexão para am-
bos os sexos, principalmente para 
as mulheres, que são Presidentes 
de Clubes das Fraternidades das 
Lojas, esposas de maçons, mães de 
filhas de Jó e Filhas de Jó, para que 
juntas busquem o direito ao ingres-
so numa sociedade que defende a 
liberdade e a igualdade. 

Por Flávia Falcão.
Enteada de José Carlos de Oliveira – 
33°; Grande Inspetor Litúrgico da 3ª 
Região Litúrgica da Bahia e advogada. 

Itabuna – Bahia.
E-mail: falcaoegordilho@uol.com.br 

“A IMO CORDE”

Mulher na Maçonaria
De acordo com a visão 
de uma mulher Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

Por Flávia Falcão*

TRABALHO 
MAÇÔNICO
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Qual a sua pretensão 
para o destino da 
palavra escrita?Colégio Estadual Félix 

Mendonça recepciona
seus alunos com arte e cultura

Li, acolá, que nas comemo-
rações dos oitenta anos de fun-
dação, em 1931, do New York 
Times, aquele periódico publicou 
uma série de artigos em que se 
faziam previsões sobre o mundo 
dali a mais 80 anos adiante. In-
teressante...

Grandes personalidades 
norte-americanas, da época, es-
creveram a respeito daqueles en-
tão distantes oitenta anos para 
frente: William James Mayo, um 
dos fundadores da Clínica Mayo 
e Arthur Compton, o Nobel de 
Física, por exemplo. Mayo escre-
veu que viveríamos muito mais: 
a expectativa média de vida se-
ria em torno dos 70 anos. (Em 
1931 a média era de 50 anos, nos 
EUA). E Arthur Compton anteci-
pou a expansão global das comu-
nicações. (Algo extraordinário, 
se pensarmos que em 1931 pouco 
mais de 25% das famílias (esta-
dunidenses) tinham telefone).  

Claro que certas previsões 
foram verdadeiras bobagens. Por 
exemplo: a gravadora Decca, em 
1962, anunciou não ter interes-
se pelo som dos Beatles: “Não 
gostamos do som deles. Além do 
que, a música de guitarra está 
saindo de moda”. E Ken Olson, 
Presidente da Digital Equip-
ment, em 1977 afirmou: “Não 
existe nenhuma razão para que 
alguém queira ter um computa-
dor em sua casa”.

Afinal, chegamos em 2011 e 
as previsões continuam. É natu-
ral. O homem é assim mesmo: 
essencialmente angustiado com 
o porvir. De minha parte angus-
tia-me prever, por exemplo, o 
destino da palavra escrita daqui 
a 80 anos! Difícil saber. Difícil 
ao menos supor, creio. Especial-
mente agora em que já vivemos 
a efervescência da imagem e do 
som instantâneos, imediatos. 

A palavra escrita tem, pois, 
os seus dias contados? A palavra 
escrita será ainda necessária? 
Que destino se reservará para a 
palavra escrita no “futuro”? 

Não vou aqui me estender 
sobre as múltiplas razões cultu-
rais a respeito do afastamento, 
na vida das pessoas, da palavra 
escrita (da leitura). Detenho-
me, por isso, em alguns dados do 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA) que, talvez, 
possam ajudar a entender algu-
ma coisa: “O brasileiro ainda se 
queixa da falta de tempo (para 
ler ou participar de alguma ativi-
dade cultural), mas, os números 
mostram que, caso dispusessem 
de mais tempo, não optariam por 
atividades culturais”. Se tives-
sem mais tempo, os entrevista-
dos disseram que procurariam, 
em primeiro lugar, fazer cursos 
(33,3%), seguido de práticas es-
portivas (16,1%); não fazer nada 
(15,1%); cuidar dos filhos, da fa-
mília e da casa (13%). 

Ainda segundo o IPEA, a 
realização de atividades mais 
próximas das práticas culturais 
como estudar, pesquisar e ler foi 
indicado por apenas 9,9% dos en-
trevistados; e frequentar espaços 
culturais e de lazer, por 7,7%. 
Por fim, a opção de praticar ati-
vidades artísticas foi apontada 
por 3,6%. Contudo, algumas ati-
vidades culturais foram bem co-
tadas: “78% afirmaram assistir 
televisão ou DVD todos os dias. 
Música é outra prática bem dis-
seminada: “58,8% afirmaram 
que ouvem música diariamente”. 
A frequência é menor para tea-
tro, circo e shows: “59,2% disse-
ram nunca ir e 25,6% afirmaram 
ir raramente. E apenas 4,2% vi-
sitam museus e centros culturais 
pelo menos uma vez por mês”.

Entretanto, apesar dos dados 
estatísticos do IPEA, que servem 
apenas como um ponto parcial 
de interpretação da “realidade”, 
de fato, o que me trouxe até aqui 
foi o destino da palavra escrita. 
Assim, movido pela pura impul-
sividade do que leio e escrevo, 
“encontrei-me” com Fernando 
Pessoa. E foi esse gênio da pala-
vra escrita que, formidavelmen-

te, iluminou os caminhos que as 
voltas imensas das minhas pala-
vras, também escritas, não con-
seguiam clarear, decifrar. Disse 
o grande poeta: 

“A palavra falada é imediata, 
local e geral. A palavra escrita é 
mediata, longínqua e particular. 
Quando escrevemos, e tanto mais 
quanto melhor e mais cuidadosa-
mente escrevemos, dirigimo-nos 
a quem não nos vai ouvir, (...). 
Em resumo, a palavra falada é 
um fenômeno social, a escrita é 
um fenômeno cultural. São dife-
rentes em substância: são, pois, 
forçosamente diferentes os seus 
respectivos meios e fins. A pala-
vra escrita, ao contrário, não é 
para quem a ouve, busca quem a 
ouça; escolhe quem a entenda, e 
não se subordina a quem a esco-
lhe. Na palavra escrita tem tudo 
que estar explicado, pois o leitor 
não pode nos interromper com o 
pedido de que nos expliquemos 
melhor”. 

Bem, já faz muito tempo que 
a palavra escrita, antes rabis-
cada no papel, agora digitada e 
impressa, habita meu coração e 
minha mente. Penso/sinto não 
haver mais volta para esse meu 
destino. Li em algum lugar que 
“escrever é pensar com as mãos”. 
E trago comigo a sensação de que 
pensar, habitualmente, é ser li-
vre. Livre não apenas no senti-
do restrito da palavra liberdade, 
mas, no sentido amplo de sentir-
se livre. 

Enfim, que será do mundo, da 
vida, de nós, da palavra escrita 
nos próximos 80 anos? Sei não. E 
enquanto procuro pela “resposta” 
sinto-me feliz de sonhar e pensar 
que a palavra escrita leva o mun-
do numa folha de papel...

E você: qual a sua previsão 
para o destino da palavra escrita?

No último dia sete a rede esta-
dual de ensino deu inicio ao ano le-
tivo 2011, e o Colégio Estadual Fé-
lix Mendonça (CEFM), situado no 
bairro Sarinha Alcântara recebeu 
seus alunos com ações de integra-
ção e entretenimento.

Foi preparada uma performan-
ce teatral, dirigida pela professora e 
atriz Malena Dória. Com um elen-
co composto por: Álvaro, Bay, Eli-
ne, Elaine, Ekauan, Jeferson, Joh, 
Valdeck, Luiza, Kaique, Stephani, 
Stefane e Karine, que são alunos 
da própria instituição e fazem par-
te do grupo de teatro Expressão 
Cultura formado dentro da escola 
a partir do Projeto Mais Educação.  
O trabalho envolve música, dança e 
texto alusivo a importância de uma 
boa educação no desenvolvimento 
do ser humano.

Esse trabalho está sendo reali-
zada graças aos recursos do projeto 

Mais Educação do Governo Fede-
ral, e faz toda diferença no clima 
organizacional. “Nós recebemos os 
alunos de forma alegre, descontra-
ída, interativa e com muito amor, 
para que eles possam se sentir bem 
em nossa escola”, disse a diretora 
da unidade escolar Rose Guerra.

A coordenadora do projeto Mais 
Educação no Félix Mendonça, pro-
fessora e vice-diretora Doraci Fer-
reira, lembra que o objetivo dessa 
ação é promover a educação integral 
e diminuir as desigualdades sociais 
por meio da jornada escolar.

O professor de história do 
CEFM Vercil Rodrigues, declarou 
que  toda direção está de parabéns, 
pois tem feito um excelente traba-
lho e que ações desta natureza que 
vem sendo desenvolvido ao longo 
dos dois últimos, tem recebido o 
apoio integral da comunidade esco-
lar e de seu entorno.

Por Por Cláudio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) e Adminis-

trador de Empresas pela UCSAL. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

Por Cláudio Zumaeta

Ponto 
de Vista

O SAC Ilhéus, participando da Operação Verão 
2011, durante o mês de fevereiro prorrogará o fun-
cionamento aos sábados, pela manhã, para suprir o 
aumento de demanda que ocorre nesse período.

Em janeiro, a Secretaria da Administração, 
através da Superintendência de Atendimento ao 
Cidadão iniciou a “Operação Verão 2011”, que tem 
por objetivo atender a maior procura pela emissão 
de documentação nessa época do ano, ocasionada 
em razão das férias, viagens e matrículas escola-

res. Neste mês estarão disponíveis aos cidadãos 
durante os sábados os serviços de confecção e en-
trega de Carteira de Identidade e Carteira de Tra-
balho, bem como serviços do Sinebahia e Seguro 
Desemprego, das 07h às 12h.

O gerente do SAC Ilhéus, Jamil Ocké, aprova 
a iniciativa do governo ao visualizar a necessidade 
pontual dos clientes-cidadãos e salienta a importân-
cia em trabalhar para que cada um continue sendo 
atendido com qualidade e presteza. 

O jornal DIREITOS através da 
sua direção registra o aniversário 
do seu colunista social,  jornalista e 
escritor  João Batista de Paula, dia 
24/02.

E a comemoração é em dobro, 
pois além do aniversário do distinto 
jornalista-escritor, a sua Coluna Fa-
lainforma está completnado 1 ano de 

existência no 2º Caderno do Direitos.
João Batista receberá em seu 

apartamento um seleto grupo de ami-
gos para um jantar e logo em seguida 
viajará com sua esposa para uma co-
memoração a dois.

O casal amigo Vercil e Angelica 
deseja ao amigo mais sucesso e feli-
cidades.

Operação Verão

Aniversário 
de João 
Batista 
de Paula

SAC DE ILHÉUS

ANIVERSÁRIO

João Batista 
ao lado de sua 

amiga Angélica 
Rodrigues
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Um sabor azedo-doce
O Brasil foi forjado pelas frutas. 

Em nenhum outro país do mundo 
elas exerceram e exercem tanto fas-
cínio quanto nas terras tropicais bra-
sileiras. Cana, café, laranja, cacau, 
acerola, açaí... são tantas e de tão 
variados sabores que a gente acaba 
por se perder diante dessa quantida-
de infindável de delícias.

Não lembro bem se foi Jorge 
Amado quem disse que nós habitan-
tes das terras do cacau tínhamos o 
visgo dessa fruta entranhada em 
nosso ser. Ela penetrava profunda-
mente em nossa alma de modo que, 
para nós moradores grapiúnas, so-
mente em terras do cacau sentíamos 
como nós mesmo. 

Confesso que assim sou: entra-
nhando até a alma com o gosto e o 
sabor do cacau. No entanto, outro 
sabor ajudou a forma meu caráter 
e identidade. Um azedo-doce delica-
do e forte, estranho ao paladar dos 
não iniciados, com cheiro e cores tão 
característicos. Refiro-me aqui ao 
umbu. Fruta típica do sertão nordes-
tino. Na sombra do umbuzeiro, com 
galhos frondosos e folhas que resis-
tem à mais renhida seca, senta-se o 
sertanejo e nas épocas devidas colhe 
no chão (pois umbu doce somente 
aquele que já caiu) a fruta tão peque-
na, com um sabor que fascina.

Mas fascinante ainda é a cida-
de em que, na maioria dos anos de 
minha vida, passei férias e vivi boas 
aventuras. Chama-se Uauá, cidade 
do sertão com um povo batalhador - 
pois como já salientara Euclides da 
Cunha: “o sertanejo é antes de tudo 
um forte”. Se o nome é um pouco en-
graçado e com sonoridade estranha 
quando ouvido pela primeira vez, 
sua gente e sua cultura são belas e 
corteses. 

Em Uauá, entre dezembro a fe-
vereiro, vivenciei brincadeiras e 
descobertas sobre o sertão, ao lado 
de meu primo Zezinho. Anos depois, 
com cada um já crescido e ele tra-
balhando em outra cidade, redescu-
bro a alegria e felicidade do contato 

com minhas duas primas: Verbena 
e Margarete. Em todos esses anos o 
que nunca mudou foi o carinho e a 
generosidade de minha tia Margari-
da e meu tio Zé. Em sua casa encon-
trei um espaço para deliciar os sabo-
res do sertão: carne de bode – seca e 
frita, com seu cheiro e gosto tão deli-
cado; fígado, fatada, costela, tudo de 
bode, como é tão ao meu gosto. Sob o 
balido do bode e seu berro relembro 
de minha infância. 

O que também não faltava era a 
cervejinha sempre gelada, um pão 
delicioso (como jamais provei igual 
em nenhum outro lugar do país). 
Feijão com gostinho caseiro, um ca-
lorzinho bom e umas muriçocas um 
tanto quanto atentadas.

Na gente de Uauá, sertaneja, 
católica, cordial, trabalhadora e ale-
gre encontro aqueles elementos tão 
presentes na cultura nordestina. Do 
homem e da mulher do campo que 
esperam em Deus tempos melhores, 
aproveitam quanto as coisas estão 
boas, sofrem e resignam-se quando 
estão ruins. 

Em Uauá o forró é forte. Curte-se 
o mês de junho inteiro. O Reizado é 
algo ainda presente. Passar a tardi-
nha sentado na porta de casa é algo 
corriqueiro.Tempo que passa, vida 
que segue. Pessoas que caminham 
ali, cada uma com sua história, seu 
jeito, seus sonhos. Casas construídas 
com o suor do trabalho. 

Encanta-me nessa cidade ver 
sempre lares amplos e confortáveis, 
tão diferentes das casas apertadas 
e pouco arejadas de nossa Região. 
Casas com garagens, quintal, dois 
a quatro quartos, todas de telha de 
cerâmica. Nessas visualizações fica a 
certeza da riqueza e da força do ser-
tanejo como já afirmava Os Sertões.

Por Charles Nascimento de Sá
Historiador, Especialista em História Regional, 

Mestre em Cultura. Professor. da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. 

E-mail: charles.sa75@gmail.com
Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

Precisamos 
de restauração

Naquele tempo, a Igreja estava apenas começan-
do. Foi preciso realmente todo o poder do Espírito San-
to para que ela fosse iniciada. Agora está na hora de o 
Esposo vir buscar Sua Esposa, Sua escolhida: a Igreja. 
Por isso é que Ele está concedendo toda essa graça, 
para estarmos preparados para Sua segunda vinda. 
Precisamos do derramamento do Espírito Santo. Pre-
cisamos ser e permanecer cheios d’Ele. Necessitamos 
dos Seus dons para nos curar, libertar, restaurar, 
transformar.

Infelizmente, fomos marcados, feridos, somos do-
entes, e só pelo poder do Espírito seremos transforma-
dos e estaremos preparados para o Senhor, que vem 
nos buscar. Somos, ao mesmo tempo, a noiva e o amigo 
do Esposo que vem alertar a noiva. O tempo urge. Pre-
cisamos de restauração, de santificação! Nossa 
vida ainda está enferma; precisamos ser cura-
dos, transformados! Isso só acontece pelo poder do 
Espírito Santo de Deus.

        Deus abençoe você!
Trecho do livro “Eu e minha casa serviremos ao 

Senhor” de monsenhor Jonas Abib)
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

            Por Charles Nascimento de Sá*  

A Editora Via Litterarum lança 
em dezembro a 2ª. edição de ´Vas-
soura`, livro de contos do jornalista 
Daniel Thame, que retrata, através 
de obras de ficção, o impacto da 
vassoura-de-bruxa, doença que no 
início da década de 90 dizimou a la-
voura de cacau no Sul da Bahia, na 
vida das pessoas, gerando tragédias 
individuais e coletivas. ́ Vassoura´ é 
a primeira incursão de Daniel Tha-
me, com passagens pelos principais 
veículos de televisão, rádio e jornal 
do Sul da Bahia, na literatura.

“Fico feliz com o êxito do livro, 
que teve sua 1ª. edição esgotada em 
cinco meses, mesmo num período 
em que as atenções estiveram vol-
tadas para a Copa  do Mundo e as 
eleições de 2010”, explica o jornalis-
ta, que a partir desta 2ª. edição pre-
tende retomar a divulgação do livro, 
incluindo lançamentos em Ilhéus e 
outras cidades. Daniel Thame quer 
levar o livro para faculdades e co-
légios da região, “pois se trata do 
testemunho de um tempo que ain-
da não foi devidamente assimilado 
e que foge dos estereótipos que du-
rante várias décadas estigmatiza-
ram a Região Cacaueira”. 

Para Daniel, ´Vassoura`, com 
seus 23 contos e micro-contos que 
bebem na fonte de passagens bíbli-
cas, com finais sempre surpreen-
dentes, “é aparentemente um livro 
pessimista na narrativa sem ro-
deios de tragédias provocadas pela 
doença, mas é uma peça de otimis-
mo, que sinaliza um novo tempo em 
que o cacau é importante, mas não 
é o único fator de desenvolvimento 
econômico”. O livro é também uma 
condenação ao individualismo, pra-
ga tão ou mais danosa do que a vas-
soura-de-bruxa.

De acordo com Aurélio Schom-
mer, presidente da Câmara Baiana 
do Livro, que prefacia ´Vassoura`, 
“na atual literatura baiana, é difícil 
encontrar a qualidade que Daniel 
Thame apresenta neste livro”. O 
livro pode ser adquirido através do 
telefone (73) 9981-7482 ou do email 
danielthame@gmail.com 

“Vassoura”
chega à 2ª edição

 “Para que o povo tenha confiança no Direito e na 
Justiça é preciso que estas sejam onipresentes; 

que as pequenas violações de direito, tanto 
quanto as grandes possam ser reparadas”. 

Theotônio Negrão
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Está tudo pronto para a XIV Rega-
ta Salvador-Ilhéus, a mais importan-
te regata oceânica de longo percurso 
do estado, que acontece neste final de 
semana. Mais de 30 embarcações já 
confirmaram presença no evento, que 
parte da base do Iate Clube da Bahia, 
em Salvador às 13 horas do dia 18 e 
chega a Ilhéus nas primeiras horas da 
manhã do dia seguinte. Além de inte-
grar velejadores das duas cidades lito-
râneas da Bahia, a prova – que conta 
com o apoio da Prefeitura de Ilhéus - 
também servirá para consolidar o mu-
nicípio como uma importante alterna-
tiva para velejadores que navegam na 
costa baiana, fortalecendo o turismo 
esportivo da região. Além da regata, 
o evento conta com uma variada op-
ção de atividades esportivas, sociais e 
shows musicais.

A XIV Regata Salvador Ilhéus já 
é uma das mais tradicionais competi-
ções náuticas do estado, mas ao longo 
dos anos se manteve como uma pro-
va restrita aos competidores devido, 
principalmente, às características de 
disputa em alto-mar. Este ano será di-
ferente, garante Marcelo Tavares, co-
ordenador do evento e diretor de Vela 
do Ilhéus Iate Clube. A agência de pu-
blicidade M21 foi contratada e deu um 
novo formato ao evento, integrando-o 
à cidade e incluindo a competição no 
calendário turístico e esportivo local. 
A prova terá, desta vez, a participação 
efetiva da comunidade, com atrativos 
extras.

Um dos convidados é o novo cam-
peão mundial de Jet Ski, Bruno Jacob, 
de 23 anos, que fará uma apresenta-
ção pública no domingo, dia do encer-
ramento do evento. Jacob é o mais ta-
lentoso piloto de Jet Ski da atualidade 
e promete uma série de manobras ra-
dicais em sua apresentação na baía 
do Pontal em Ilhéus. Ainda na baía do 
Pontal, está confirmado um desafio de 

natação na Praia do Cristo, com 800 
metros de percurso em 2 voltas de 400 
metros. Atletas de Ilhéus e de toda a 
região vão participar da prova.

No sábado (19), a partir do meio-
dia, autoridades empresariais e po-
líticas de todo o estado, jornalistas 
esportivos de várias partes do Brasil 
e velejadores já confirmaram presen-
ça na tradicional “Feijoada Náutica”, 
que acontecerá no Ilhéus Iate Clube. 
De acordo com o diretor da M21, pu-
blicitário Marco Lessa, a “Feijoada 
Náutica” também terá um outro in-
grediente importante: a solidarieda-
de. Os participantes podem levar 1 
quilo de alimento não perecível para 
ser entregue à diretoria do Rotary 
Club Ilhéus-Jorge Amado, que atende 
diversas instituições de caridade do 
município. “A idéia valoriza as insti-
tuições que atuam no campo social e 
mostra que é possível promover ativi-
dades esportivas, sociais e culturais 
não esquecendo dos que mais preci-
sam”, elogia a diretora de relações 
públicas do Rotary, Vanessa Carneiro 
Silva. A iniciativa faz parte do projeto 
“Solidariedade rima com criativida-
de”, promovido pela agência M21 des-
de o final do ano passado. Diretores e 

funcionários da agência criaram um 
calendário de ações sociais que serão 
desenvolvidas durante todo este ano 
em todos os eventos que tiverem a 
marca da M21.

Ainda no sábado (19) à noite, 
Ilhéus e região poderão assistir a 
paulistana Maria Gadú e o baiano 
Jau. Eles se apresentam na Concha 
Acústica da avenida Soares Lopes, 
com uma mistura de ritmos que com-
bina muita diversão e romantismo.  
Maria Gadú abrirá o show apresen-
tando canções do seu álbum de es-
tréia, como Shimbalaiê, Linda Rosa 
e Dona Cila, além da interpretação 
singular de sucessos do Pop Rock 
nacional, a exemplo de Lanterna dos 
Afogados.  A cantora estourou no ano 
de 2009, após emplacar suas músicas 
em minisséries e trilhas de novelas, 
tendo hoje uma das agendas mais 
disputadas entre os artistas de MPB. 
Jau, cantor e compositor baiano, faz 
a festa com as músicas do seu mais 
novo CD, que tem o sucesso “Se Joga” 
como o carro-chefe. Antigos sucessos, 
como Flores da Favela, Sandália de 
Couro e Do Jeito que Seu Nego Gosta 
completam o repertório. Os ingressos 
estão à venda.

Tudo pronto para a mais importante regata 
oceânica de longo percurso da Bahia

REGATA

Cel.: (73) 8837-7684
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Centro - Itabuna - BA - Tel.: (73) 3612-0648 - Cel.: (73) 8837-7684
paulosergiobomfim@bol.com.br
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Paulo Sérgio Bomfim
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